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  وه نه روونکرد و رنج سه

م  رده به.. هاملتۆن ر، یکه ی به که دژی راپۆرته ی که خۆپیشاندانه ت باره سه
 نده  هۆه  شاری دانھاخ له ریکی له مه ی ئه بایۆزخانه

 "میدیـــا"ى کوردى   یاندنى یانه ڕاگه

 ڤینۆس فایق خاتو زمانر هاوکاری به24 -12-2006 یرۆژ  pukonline  ری ماپه له
 ر، یکه ی به که دژی راپۆرته   له22-12- 2006 رۆژی ی که خۆپیشاندانه ر  سه وایکی له هه

 وه، گوایه نده بوکردۆته  هۆه  شاری دانھاخ له ریکی له مه ی ئه م بایۆزخانه رده به.. هاملتۆن
تی و  یه  رکخراوی کۆمه22و  بوون  ئاماده  نده  هۆه  لهری کورد  کۆچبه کی زۆر له یه ژماره
  .دا که  خۆپیشاندانه شداری کردن له خۆیان ناونووس کردووه، بۆ به ندا،  هۆه ری له ماوه جه

نده   هۆه ی کوردی له یانه   ندی به یوه په وی کرن ئه  نه واشه چه کان راستیه ی وه بۆ ئه
  .وه ینه که ده ی،روون یه هه وه"میدیـــا"

-12-2006 کردین، رۆژی پوه ندی یوه ی ریفراندۆم په وه بزووتنه  حموود له کاک سیروان مه زر به

 شاری دانھاخ  ریکی له مه ی ئه م بایۆزخانه رده به  له..  هاملتۆن–ر یکه ی به که دژی راپۆرته  له22
  ی کوردی له ی یانهکان شه موو به ک هه وه ش کرت،ئمه ده ساز خۆپیشاندانک

 نی به  دا، رکخراوه و ئه وه، له ناو ته کۆبوونه ک پالتفۆرمک وه که"میدیـــا"نده هۆه
دژی  مان دا که کاری خۆپیشاندانه رکخراوی ئاماده ردوو ی هه رۆکی نامه ناوه پشتگیری
 بووین  ش ئاماده . هاملتۆن–ر  یکه ی  به که راپۆرته

 ڤینۆس فایق، راپۆرته خاتو زر هاوکارمان به ی که بووایه نووسینه بوو ده یر سه وه مانه ال به
م  رده به ندا له کانی هۆه خۆپیشاندانی کورده (ی رۆکی نامه ناوه ت باره سه  بووایه واک هه

 کانی پۆله چاودری  کو وه  ک ،نه) هاملتۆن،ر یکه ی به که  دژی راپۆرته ریکیدا له مه ی ئه باۆزخانه
 هاتوو ناوی   رکخراوه22و   کۆی ئه ، له بکات کان  رکخراوه ی ه مامه تایی ره سه ی وتابخانهق
 .بکات تۆمار هاتوو نه

 و  ئه وه اخهد به.بنوس پ وای وای هه  تره پز به  وه له زۆر خاتونه و  ئه ی که مه ه قه دنیام من
 .نییه و  ئه ی که مه ه  قهینشایا نوسینه 
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